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Martie 2019 

Newsletter nr 7 

Cu ajutorul fondurilor europene va fi reabilitat un nou centru de zi pentru vârstnicii  
din Odorheiul Secuiesc 

 
Prin înființarea unui Centru de zi pentru persoanele vârstnice, beneficiarul proiectului – Primăria 

Municipiului Odorheiu Secuiesc – va reabilita, extinde și echipa clădirea existentă, numită Casa de Cultură 

Sâmbătești, pentru amânarea momentului în care persoana vârstnică își pierde autonomia de deplasare și 

devine dependentă de ajutorul fizic al altei persoane. Această clădire este utilizată în scopuri comunitare, 

iar prin reabilitare se va asigura un spațiu adecvat activităților persoanelor de vârsta a treia, prin dotarea 

clădirii conform cerințelor speciale și specifice acestei perioade. 
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Cu ajutorul fondurilor europene va fi 
reabilitat un nou centru de zi pentru 

vârstnicii din Odorheiul Secuiesc 
 
Proiectul ce prevede „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea clădirii CASA SENIORILOR” 

a intrat de miercuri, 20 martie 2019, la finanțare, urmând a se finaliza până în mai 2021. Fondurile 

nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului sunt alocate din bugetul regional al POR 2014-2020, 

Prioritatea de investiții 8.3 A.  Peste două milioane de lei sunt alocate proiectului care are ca obiectiv 

îmbunătățirea vieții cetățenilor după ieșirea la pensie, o necesitate față de care societatea trebuie să 

asigure condiții și garanții, astfel încât fiecare vârstnic să poată beneficia de o bătrânețe demnă, care să-

i ofere un confort normal după efortul depus de-a lungul vieții. 

Prin înființarea unui Centru de zi pentru persoanele vârstnice beneficiarul proiectului, Primăria 

Municipiului Odorheiu Secuiesc va reabilita, extinde și echipa clădirea existentă în municipiul Odorheiu 

Secuiesc, numită Casa de cultură Sâmbătești, pentru amânarea momentului în care persoana vârstnica 

își pierde autonomia de deplasare și devine dependentă de ajutorul fizic al altei persoane Această clădire 

este utilizată în scopuri comunitare, iar prin reabilitare se va asigura un spațiu adecvat activităților 

persoanelor de vârsta a treia, prin dotarea clădirii conform cerințelor speciale acestei vârste. 

Proiectul are o valoare totală de 2.200.428,60 lei, din care 2.107.418,77 lei fonduri nerambursabile 

solicitate, respectiv 98% din valoarea eligibilă a proiectului (cca: 466,532.09 Euro). Investiția vizează 

modernizarea clădirii din str. Orbán Balázs nr. 100, ce va avea un regim de înălțime P+M, cu o suprafață 

utilă totală de 455,15 mp, în conformitate cu noile cerințe tehnico-sanitare și de confort. Din bugetul 

proiectului se vor executa următoarele grupe de lucrări: demolarea anexelor și demolarea parțială a 

clădirii existente, consolidarea fundației. Extinderea clădirii se va realiza prin construirea unui hol la 

intrarea principală, amenajarea unor grupuri sanitare în interior, pentru public și personal, mansardarea 

clădirii, amenajarea unor spații pentru derularea unor activități de servicii sociale, individuale sau de grup 

și amplasarea unei centrale termice. În incinta curții trotuarele vor fi pavate cu piatra cubică, se vor 

amenaja spații verzi, vor fi plantați arbori și arbuști și va fi instalat mobilier urban.  

Inițierea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și echipare clădire „CASA SENIORILOR” (pentru 

servicii sociale fără cazare destinate grupului vulnerabil persoane vârstnice)” este un element de bază a 

prevenirii instituționalizării persoanelor vârstnice. Centrul va asigura implicarea vârstnicilor în activități 

cu caracter recreativ și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între 

semeni, ce joacă un rol important în menținerea stării lor de sănătate fizică și psihică, prevenind izolarea 

socială. Centrul de zi va fi un punct de întâlnire, care va facilita contactul direct între persoane vârstnice 

voluntari activi și persoane vârstnice, care au nevoie de coordonare pentru a ieși din starea de „a fi 
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dependent de ceilalți”. Prin acest proiect se propune facilitarea serviciilor de tip centru de zi pentru 

persoanele vârstnice, obiectivul principal fiind implementarea măsurilor de prevenire a 

instituționalizării. Tipurile de activități propuse spre derulare în cadrul Centrului de zi sunt: activități de 

socializare, psihologice, ateliere de lucru, activități sportive și recreative. 

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru 

................................................................................................................................... 

AM POCA 2014 -2020 publică corrigendum-ul 
la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice 

„Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu 
dizabilități - tranziția spre servicii sociale în 

comunitate”, AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15 
 
Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții 

Specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în 

comunitate”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 

Obiectiv 4.15. Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții 

rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe 

termen lung. 

Corrigendum-ul vizează modificarea și completarea Ghidului Solicitantului- Condiții Specifice prin 

includerea alături de finanțările din POR și a altor finanțări, prelungirea perioadei de depunere a 

proiectelor competitive până la data de 01 IULIE 2019, ORA 16.00, revizuirea și actualizarea Anexei 2. 

Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității, Anexei 3. Grila de evaluare și selecție 

tehnică și financiară și Anexei 5. Instrucțiuni privind completarea cererii de finanțare în vederea corelării 

cu modificările aduse documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020 – versiunea noiembrie 2018 și Ghidului Solicitantului Conditii 

Specifice prin prezentul corrigendum. 

 

................................................................................................................................. 

 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/27.03/CorrigendumDezinstitutionalizarea_persoanelor_adulte_cu_dizabilitati.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/27.03/CorrigendumDezinstitutionalizarea_persoanelor_adulte_cu_dizabilitati.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/27.03/CorrigendumDezinstitutionalizarea_persoanelor_adulte_cu_dizabilitati.zip
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Lansarea proiectului ”Accesul la sistemul 
juridic prin perspectiva grupurilor 
vulnerabile – Justiție pentru toți” 

 

 
Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură, în calitate de Beneficiar, implementează începând 

cu data de 07.03.2019 proiectul ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – 

Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435. 

Proiectul se va implementa în regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, pe o perioadă de 20 de luni, 

respectiv 07.03.2019 – 06.10.2020, iar scopul acestuia îl reprezintă facilitarea accesului la justiție al 

cetățenilor, în special al grupurilor vulnerabile, prin activități de informare și promovare a drepturilor și 

serviciilor de care pot beneficia, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor juridice. 

Grupul țintă contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor și are o valoare totală de 1475 de persoane, 

cu următoarea structură: 

 600 de persoane care desfășoară sau sunt autorizate să desfășoare o activitate juridică și specialiști 

în domeniul dreptului și/sau cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar și personal din 

cadrul instituțiilor din sistemul judiciar (ex. Judecători, procurori, personal asimilat acestora, 

personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, 

auditori de justiție, alte categorii de personal din instanțe și parchete, personal din cadrul 

sistemului de probațiune, personal al instituțiilor centrale și al structurilor acestora de la nivel 

central sau local etc.), care vor participa la activitățile de instruire și dezvoltarea/aprofundarea 

cunoștințelor în domeniul drepturilor omului; 

 600 de persoane care fac parte din grupuri vulnerabile (persoane defavorizate, persoane 

marginalizate, persoane excluse social sau supuse riscurilor de excluziune socială sau persoane 

vulnerabile), cu accent pe persoanele cu dizabilități, care vor participa la sesiunile de informare cu 

privire la drepturile de care beneficiază și modalități de accesare a acestora. 

 275 de cetățeni (inclusiv elevi, studenți, cadre didactice) care vor participa la sesiunile de informare 

cu privire la drepturile de care beneficiază și modalități de accesare a acestora. 

 
Pentru detalii: https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/lansarea-proiectului-accesul-la-
sistemul-juridic-prin-perspectiva-grupurilor-vulnerabile-justitie-pentru-toti/ 
................................................................................................................................. 
 

 

https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/lansarea-proiectului-accesul-la-sistemul-juridic-prin-perspectiva-grupurilor-vulnerabile-justitie-pentru-toti/
https://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/lansarea-proiectului-accesul-la-sistemul-juridic-prin-perspectiva-grupurilor-vulnerabile-justitie-pentru-toti/
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Gala Națională a Excelenței în  
Asistență Socială 

 
Marți, 19 martie, începând cu ora 18:00 la Ateneul Român, se va celebra Ziua Mondială a Asistenței 

Sociale prin premierea asistenților sociali care s-au remarcat în anul 2018 cu rezultate deosebite, dar 

și personalitățile care au susținut profesia de asistent social și s-au implicat activ în plan social. 

Gala, prezentată și în acest an de Andreea Marin, recompensează performanța și excelența celor care 

lucrează în acest domeniu. La eveniment vor participa finaliștii celor 18 categorii, precum și reprezentanţi 

ai instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale. Spectacolul serii va fi oferit de Horia Brenciu și HB 

Orchestra. 

Pentru cele 18 categorii ce urmează să fie premiate marți, 19 martie, au fost nominalizate peste 470 de 

persoane și instituții din întreaga țară. Cele 300.000 de voturi online pe pagina http://gala.cnasr.ro au 

desemnat finaliștii care au intrat în etapa de jurizare. 

”Poveștile frumoase n-au rămas și nu vor rămâne niciodată nespuse” a spus Doru Buzducea, preşedintele 

Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR). 

Este timpul să cunoaștem cele 18 povești care s-au remarcat anul trecut și să le aplaudăm la scenă 

deschisă în cadrul celei de-a șasea ediții a evenimentului organizat de Colegiul Național al Asistenților 

Sociali din România (CNASR). Recunoașterea publică, rezultatele profesionale deosebite, constituirea de 

modele de urmat și contribuția la promovarea imaginii profesiei, au stabilit și anul acesta câștigătorii!. 

Accesul în sală este permis de la 17.00 până la ora 17.50 și se face pe bază de bilet. 

Sursa: https://www.stiri.ong/ong/social-1/gala-nationala-a-excelentei-in-asistenta-sociala 

................................................................................................................................. 

Luni, 25 martie - termenul limită pentru 
proiectele Galei Societății Civile 2019 

ONG-urile, grupurile de inițiativă sau persoanele fizice cu inițiativă civică sunt așteptate să se înscrie 

la cea de-a XVII-a ediție a Galei Societății Civile până cel târziu pe 25 martie 2019, la ora 23:59. 

http://gala.cnasr.ro/
https://www.stiri.ong/ong/social-1/gala-nationala-a-excelentei-in-asistenta-sociala
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Proiectele implementate, cu rezultate cuantificabile, pot fi înscrise în secțiunile competiției GSC 2019 - 

Categoria A: Educație, Învățământ, Cercetare, Artă și Cultură, Apărarea drepturilor individuale/ 

colective, Comportament civic și Participare publică, Sănătate, Incluziune socială, Servicii de Asistență 

socială, Protecția mediului, Dezvoltare economică și socială; Categoria B: Proiecte și campanii de 

Voluntariat, Proiecte pentru Tineret; Categoria C: Programe, Inițiative Cetățenești și Campanii de 

comunicare pe teme sociale; Categoria D // Premii Speciale: Premiul Special Organizația NEW 

ENTRY și Premiul Special pentru INOVAȚIE. În secțiunile Inițiative Cetățenești și Premiul Special 

Organizația NEW ENTRY vor fi încadrate automat toate proiectele care întrunesc caracteristicile specifice 

menționate în regulamentul competiției. 

Campanii de comunicare pe teme sociale este singura secțiune din cadrul competiției în care pot fi înscrise 

campanii de către orice entitate, nu doar ONG, grup de inițiativă sau persoană fizică. Sunt acceptate 

înscrieri din partea agențiilor de comunicare, companiilor, dar și din partea instituțiilor publice. 

În cele 16 ediții de până acum, Gala Societății Civile a premiat peste 700 de inițiative generate de sectorul 

neguvernamental local, care au reușit să aducă schimbări pozitive majore în societate, proiecte care 

investesc în România și în viitorul său. Un astfel de exemplu este proiectul „Noi facem un spital” al 

Asociației Dăruiește Viață, desemnat marele câștigător al Galei Societății Civile 2018. 

Înscrierea în competiție se face exclusiv online, accesând site-ul Galei Societății Civile și completând 

formularul de înscriere. 

Perioada de înscriere a proiectelor va fi urmată de validarea acestora, iar pe data de 4 aprilie 2019 va fi 

făcută publică lista finală a proiectelor care intră în competiția finală. 

Proiectele validate vor fi evaluate de un juriu format din peste 40 de specialiști în implementarea și 

evaluarea proiectelor, sociologi, cercetători, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societății civile, 

consultanți în CSR, comunicare, corporate affairs și community affairs. 

Pentru detalii: http://galasocietatiicivile.ro 

................................................................................................................................. 

 
 
 

http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A1
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A2
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A3
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A3
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A4
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A5
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A6
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A7
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A7
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A8
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#A9
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#B1
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#B1
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#B2
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#C1
http://galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#C2
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#C3
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#C3
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#D1
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#D1
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#D2
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#C2
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#D1
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#D1
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#C2
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html#C3
http://galasocietatiicivile.ro/participants_project_2018.php?id=321&section_id=8&year=2018
http://galasocietatiicivile.ro/page/competitie.html
http://www.galasocietatiicivile.ro/page/ghid-jurizare.html
http://galasocietatiicivile.ro/
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Seniorul.ro. Pentru o îmbătrânire activă și 
demnă în România 

 

Grupul de Educație și Acțiune pentru Cetățenie (GEAC) și Asociația CSR Nest lanseazăSeniorul.ro – o 

platformă de servicii integrate pentru o îmbătrânire pozitivă și îmbunătățirea vieții oamenilor în vârstă în 

România. 

Programul intervine la nivelul sănătății emoționale și psihice, securității financiare și sănătății sociale, 
abordate în prezent prin intermediul a trei proiecte complementare: Revista Seniorul, Senior Jobs și Visele 
Bătrânilor. 
Revista Seniorul este un proiect jurnalistic cetățenesc dedicat subiectelor care privesc și problemelor 

care afectează viața oamenilor la vârsta înaintată. Redacția este intergenerațională, deschisă și este 

formată din 17 seniori și tineri voluntari cu experiențe de viață și profesionale diverse care povestesc 

despre „lume și viață”, îmbătrânire și bătrânețe în România. De asemenea, Revista Seniorul mai cuprinde 

și articole semnate de patru organizații neguvernamentale care derulează activități și proiecte pentru 

seniori. 

Senior Jobs este un serviciu online de intermediere pe piața muncii care susține creșterea gradului de 

ocupabilitate a oamenilor de vârstă adultă superioară și de vârsta a 3-a. Senior Jobs propune o schimbare 

a atitudinilor sociale față de acest segment de populație și o regândire a politicilor naționale și de resurse 

umane, în contextul schimbărilor demografice fără precedent. 

Finanțat în 2014 – 2015 de Fondul pentru Inovare Civică (FDSC), Visele Bătrânilor alină oamenii în vârstă 

vulnerabili financiar și emoțional prin îndeplinirea „viselor lor de o viață”. În 2014 – 2018 au fost 

îndeplinite dorințele a 58 de seniori din 3 centre de zi (organizații neguvernamentale) dedicate: Centrul 

Comunitar Ghencea (Asociația sf. Arhidiacon Ștefan), Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar 

Individual și Asociația C.A.R.P. „Omenia”. 17 companii din București și din țară, 35 de tineri voluntari și 

peste 100 de copii, părinți și profesori ai Școlii nr. 280 din București au contribuit la îndeplinirea acestor 

dorințe. 

Pentru mai multe detalii despre program, consultați www.seniorul.ro. 

http://www.seniorul.ro/
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................................................................................................................................. 

Patru ani în sprijinul vârstnicilor - Asociația 
Niciodată Singur și Grupul CEZ 

Grupul CEZ în România și Asociația Niciodată Singur – Prietenii vârstnicilor demarează pentru al 

patrulea an proiectul de responsabilitate socială și voluntariat corporativ dedicat vârstnicilor singuri 

din județul Argeș, sub umbrela platformei de responsabilitate socială “Energie pentru Bine”. 

Joi, 21 martie, voluntarii Grupului CEZ în România și Asociația Niciodată Singur au început cel de-al 

patrulea an de activități de voluntariat corporativ în sprijinul vârstnicilor rezidenți ai Centrului de Îngrijire 

și Asistență Găvana Argeș. De-a lungul anului 2019, voluntarii vor fi alături de bătrânii din cămin, în cadrul 

unor activități dedicate sărbătorilor din timpul anului, ateliere creative, concursuri distractive, de cultură 

generală, șezători de tricotat, proiecții de film și, în luna iunie, într-o excursie de o zi. 

În 2018, în cadrul celor 20 de acțiuni desfășurate, 67 de voluntari ai Grupului CEZ în România au continuat 

să-și dezvolte relația de prietenie cu 220 de beneficiari direcți, rezidenți ai căminului. Metoda de 
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intervenție a parteneriatului este una recunoscută internațional și se axează pe socializare constantă și 

dezvoltarea de relații de prietenie cu vârstnicii, pentru reducerea sentimentelor de singurătate și izolare. 

Statisticile arată că în România, unul din doi vârstnici se simte singur. Mai mult, anul trecut, programul 

de intervenție pentru bătrânii din cămine a obținut premiul al doilea, la secțiunea Servicii de Asistență 

Socială a Galei Societății Civile. 

Derularea de activități de voluntariat în căminele de bătrâni reprezintă modul prin care voluntarii CEZ pot 

veni în sprijinul vârstnicilor într-un mod concret, simplu și reproductibil, cu efecte atât imediate, cât și 

de durată, prin schimbările de atitudine pe care le declanșează. 

„Continuitatea este elementul cheie în intervenția eficientă în viața bătrânilor singuri. Deja fiecare 

vizită la Căminul Găvana, alături de voluntarii Grupului CEZ în România, este o mică reuniune de familie. 

Ne dăm seama cum vârstnicii rezidenți au evoluat în fiecare an, datorită voluntarilor CEZ, care știu deja 

foarte bine să îi asculte și să le facă mici surprize, la fiecare activitate.”, a declarat Beatrice Culda, 

director executiv Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor. 

Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor oferă, prin programele sale, o bătrânețe demnă pentru 

cât mai mulți vârstnici. Peste 850 de beneficiari din București, Constanța, Ploiești, Pitești, Brăila si 

Târgoviște primesc sprijin emoțional, practic și material din partea voluntarilor organizației. Cei care 

doresc să se înscrie ca voluntari sau să afle mai multe despre programe, pot 

accesa www.niciodatasingur.ro. 

................................................................................................................................. 

Ambasada Belgiei la București găzduiește 

Conferința cu tema “Belgia-România: inovație 

pentru sănătate 
În data de 27, la București, Ambasada Belgiei a fost gazda unei conferințe cu tema:  “Belgia – România, 

Inovație pentru sănătate.” Profesioniști ai sănătății publice din România s-au familiarizat cu lecții învățate 

din experiența belgiană în domeniu și au discutat soluții pentru politici de sănătate mai performante 

 

www.niciodatasingur.ro
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La nivelul Ambasadei, acestei tematici - sănătate și îngrijiri la domiciliu - i se acordă un interes deosebit. 

Reprezentanți ai sectorului privat, reprezentanți ai guvernului, ai societății civile din Belgia și România 

au pus în discuție provocările și opotunitățile acestui sector, în contextul european. 

Accentul s-a pus pe inițiativele și schimbările care se impun. Astfel, au reieșit ca fiind prioritare: îngrijirea 

paliativă, prevenirea bolilor, implementarea unui sistem integrat de sanatate. Nu au lipsit poveștile de 

succes, despre curaj și viață, exemple de bune practici. 

 

 

Daca nu mai doriți să primiți informații din partea Asociației Four Change, va rugam sa trimiteti un reply 

la adresa de e-mail office@4change.ro cu titlul Dezabonare. Vă mulțumim! 

mailto:office@4change.ro
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